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TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 02/2022-

CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA 

O MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua 
Plácido Chiquiti, nº 900, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ nº 
97.229.181/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, João Luiz dos 
Santos Vargas, brasileiro, casado, Advogado, portador da RG nº 3015051976 
SJS/RS, CPF nº 176.930.630-72, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Aranha, nº 
1322, Centro, nesta cidade, torna público que, após constatada a regularidade da 
instrução do Processo Administrativo nº 5.074/2022, conforme Parecer do Assessoria 
Jurídica contido no Despacho 5- 5.074/2022, aderiu à Ata de Registro de Preços nº 
02/2022, como Carona, da CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, referente ao 
PREGÃO ELETRÔNICO, nº. 01/2022, Processo Licitatório 01/2022, objetivando a 
aquisição de veículos automotores pelos municípios consorciados ao 
CONDESUS, pelo período de 12 (doze) meses, do item 10, junto à empresa 
vencedora MECASUL AUTO MECANICA S/A, inscrita sob o CNPJ nº 
88.616.776/0001-81. 

 

Item Especificação Unid Marca Qtde 
Preço 

Unitário/total 

10 

Veículo automotor, novo, zero quilômetro, tipo Van 
para transporte de passageiros, cor sólida, ano e 
modelo de fabricação mínimo 2021/2022, com as 
seguintes características mínimas: teto alto, 
capacidade para 15 passageiros e 01 motorista, 
tração traseira, bancos fixos e acabamentos 
originais de fábrica; motor diesel, 04 cilindros, 
injeção eletrônica, com 140 CV de potência, rodado 
simples, câmbio manual sincronizado com 06 
marchas a frente e uma a ré, direção 
hidráulica/elétrica, volante com regulagem de altura 
e profundidade, freio a disco em todas as rodas, 
distância entre eixos 3325 mm, porta lateral 
corrediça, rodas e estepe de aro 16 com pneus 
225/75 R16, air bag para motorista e para os 
passageiros do banco dianteiro, desembaçador do 
vidro traseiro, vidros elétricos dianteiros, película 
com transparência permitida pelo DETRAN em 
todos os vidros do veículo, travas elétricas em todas 
as portas, espelhos retrovisores elétricos com 
regulagem interna elétrica, tacógrafo eletrônico, 
tanque de combustível com capacidade de 70 litros, 
ar condicionado com instalação original de fábrica, 
com saídas na cabine do motorista e caixa traseira 
instalado no compartimento dos passageiros com 
acionamento independente, desembaçador com ar 
quente no para-brisas, farol de 
neblina, rádio USB/Bluetooth alto-falantes e antena 
externa, tapetes de borracha na cor do acabamento 
interno; protetor do motor e do cárter. Garantia de 12 
meses. Veículo emplacado e licenciado, em nome 
do município solicitante. 

1 
MB 

SPRINTE 
R 416 

1 
R$ 

287.800,00 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de dezembro de 2022. 

 
JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 

Prefeito Municipal 
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